
)) هذا قرأناها بعد؟  الحق من ربك فال تكونن من الممترين طيب قوله تعاىل: ((. ...من العرب لكنه تنصر 

  طيب. بتدأم

ما  ....لخربه نعم؟ وهنا اجلملة  )) من ربك (( و مبتدأ )) الحق (( )) الحق من ربك ((قال اهللا تعاىل:  

 ؛حمذوف، التقدير: هذا احلق من ربكاملبتدأ إن احلق خرب  :وقيل ؛احلق ثابت وحاصل من ربك أن سبق يعين

ألن اإلنسان بشر ؛ فيكون يف هذا تقوية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأم ملا كتموا احلق ال تكن يف مرية منه 

اإلنسان شيء  توا الكتاب أنكروا احلق، قد يعرتيفقد يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا أنكر هؤالء الذين أو 

ال إوهنا الربوبية خاصة و  )) الحق من ربك ((من الشبهة وإن كان بعيدا فبني أن ما جاء به هو احلق، قال: 

عامة؟ خاصة ألن اهللا سبحانه وتعاىل رب العاملني لكن أضافها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن املقام يقتضيه 

 ((ما قال اهللا تعاىل: ك ثبت الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكان  فلو ال أن اهللا ؛حيث هو مقام التثبيت والنصرة

ألن  ؛إذا فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه اخلصوص))  ولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال

 ،لهوهو مالك اخللق ك ،وهو الذي خلق اخللق كله ،ومن هو الرب؟ هو اخلالق املالك املدبر ؛املقام يقتضي ذلك

  وهو املدبر للخلق كله سبحانه وتعاىل. 

هنا ال ناهية والفعل بعدها مبين على الضم يف حمل جزم قصدي مبين على الفتح يف حمل  )) فال تكونن ((وقوله: 

تصاله بنون التوكيد ألن الفعل املضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار الوإمنا بين على الفتح  )) فال تكونن ((جزم 

اخلطاب ملن؟ اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهذا النهي  )) فال تكونن ((وقوله:  ؛الفتح دائما مبنيا على

فإن كنت في شك مما أنزلنا  فقوله: (( ؛كما أن الشر ال يقتضي أن يقع منه  ؛ال يقتضي أن يقع منه امرتاء

يدل على وقوع الشك من الرسول )) ما نقول إن هذا التعليق  ون الكتاب من قبلكأإليك فاسأل الذين يقر 

قل  ((أرأيتم قول اهللا تعاىل:  ؛يعلق مبا ال ميكن وقوعهقد فإن الشرط  ؛جوازه لىع عليه الصالة والسالم بل وال

هنا ى النيب عليه الصالة  ؛هل ميكن هذا؟ ال ميكن مستحيل )) إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

مر األعلى انتفاء االمرتاء عنه، كما أن  ذلك أنه ميكن أن يقع منه بل اه ليستمرمرتاء وليس يعىن االوالسالم عن 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا  قال اهللا تعاىل: (( ؛اإلميان للمؤمن ليس معناه جتديد اإلميان بل معناه االستمرار عليهب

من املعلوم أن اإلميان ما يتم إال )) و  باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

هنا النهي فال تكونن من املمرتين املراد  ؛ذا وقد مت من قبل لكن املراد أيش؟ الثبوت عليه واالستمرار عليه

 من الممترين ((ال أن هذا األمر وقع منه نعم؟ وقوله:  ، االستمرار على عدم امرتائهاالستمرار على عدم امرتائه



فمادام أن احلق من اهللا فإنه جيب أن يؤمن اإلنسان به وأن  ؛ما معىن من االمرتاء؟ الشك، معناه الشك باألمر ))

   ال يلحقه بذلك شك وال مرية.

لكن اخلرب مقدم  ؛وخرب مبتدأ )) لكل وجهة (()) اجلملة  ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ((وقوله: 

فيها  )) هو موليها ((وقوله:  )) وجهة (( بتدأوامل ؛هذا اخلرب، لكل )) ولكل ((أين اخلرب؟ ال،  بتدأعلى امل

فتح، موالها بالفتح، أما على القراءة األوىل هو  )) هو موالها ((والقراءة الثانية:  )) هو موليها ((قراءتان: 

وأما على قراءة الفتح هو  )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((موليها فاملعىن هو مستقبلها كما يف قوله: 

 )) وجهة لكل  ((وقوله:  ؛موالها أي هو مأمور بأن يستقبلها، موالها شرعا أي قد أمر بأن يتوالها ويستقبله

 ؟أو اجلهة املعنوية ؟وهل املراد اجلهة احلسية ؛الوجهة والوجه واجلهة معناها واحد أي لكل من الناس جهة يتوالها

ما ميكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة، اليهود هلم وجهة،  ؛مرينأو يشمل األمرين ؟ يشمل األ

  ،الشيوعيون هلم وجهة، واملسلمون هلم وجهةو والنصارى هلم وجهة، والبوذيون هلم وجهة ، واملشركون هلم وجهة، 

ا املشركون واليهود يتجهفالوجهة اليت  ؛كل واحد له وجهة موالها من قبل اهللا شرعا أو قدرا وشرعا أو قدرا فقط

أما الشرعية ما جعل اهللا هلم ألن اهللا ما شرع الكفر أبدا وال شرع  ؛والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية

أو  ))ا هو مواله (()) وقوله:  امحئبة وال وصيلة وال ايرة وال سحجعل اهللا من بما  شيئا من خصال الكفر ((

ذه اجلملة تقرير ما عليه أهل املعىن أو ليس املراد وليس هذا  ؛اجلملة يف حمل رفع صفة لوجهة )) هو موليها ((

ألن  ؛ولكن بيان أنه ال ينبغي لكم أيها املسلمون أن تقولوا ملاذا انفردنا عن غرينا ذه القبلة ؛الكفر من الكفر

  ياه.إلكل أحد وجهة واله اهللا 

لكن السباق يدل على االفتعال  ؛من السبق، أمر من السبق )) استبقوا (( )) فاستبقوا الخيرات ((وقوله:  

كان مقتضى العامل سبق   )) الخيرات ((وقوله:  ؛يعين على صدور السباق من اثنني أي ليسبق بعضكم بعضا

لكن هنا  )) سابقوا إلى مغفرة ((وكما يف قوله:  )) وسارعوا إلى مغفرة ((أن جتر بإىل كما يف وقوله تعاىل: 

يتضمن الفعل سبق فعال متعديا بنفسه، املعىن: فاسألوا اخلريات متسابقني أن يت بنفسها سبقوا اخلريات ألجل دع

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم  ((إليه، فاسألوا اخلريات متسابقني إليها، كما قال تعاىل: 

كان مقتضى االستباق أن يتعدى بإىل،   )) استبقوا الخيرات ((نقطة هذه؟ ال امهني)) ف وافعلوا الخيرات

لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إىل  )) سابقوا إلى مغفرة من ربكم ((الدليل أن هذا مقتضاه قوله:  ؛فاستبقوا إىل

وهذا هو فائدة  ؛ألنه ضمن معىن فعل يتعدى بنفسه واملعىن: افعلوا اخلريات متسابقني إليها :اجلواب ؟اخلريات



على معىن فعل املضمن ومعىن الفعل املضمن  الفعل فعال آخر ألجل أن يدل التضمني، فائدة تضمني تضمني ال

  .ما مها؟ الفعل، والسبق إليه ؛فيه عرفتم؟ استبقوا اآلن تضمنت معنيني

على  )) يشرب ((مضمنة معىن يروى، فعلى هذا تدل  )) يشرب ((قلنا إن  ))عينا يشرب بها عباد اهللا ((

فاستبقوا  ((ري نعم. وقوله: المنه فإا قد ال تدل على  واعنيني: الشرب مع الري، خبالف ما لو قال ليشربم

  . )) الخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا

 )) أينما (( )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا (( )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا (( )) أين ما تكونوا ((     

فعل الشرط جمزوما بأيش جمزوم؟ حبذف النون والواو فاعل ألن   )) تكونوا (( ؛هذه أين شرطية، وما زائدة للتوكيد

ملاذا مل يقل يا غامن يأيت بالياء؟  ؛يأت ،ناقصة، يعين أين ما توجدوا يأت بكم اهللا وليستيا ولد تامة  كان هنا

فهي جمزومة حبذف الياء  ؛جواب الشرط يكون جمزومايأيت؟ ألنه جواب الشرط،  قلحرك اللسان ملاذا مل ي

مىت يأيت م؟ يوم  ؛يف بر أو حبر أو جو فإن اهللا يأت بكم مجيعا )) أين ما تكونوا (( ؛والكسرة قبلها دليل عليه

ل إن األولين واآلخرين ق(( تعاىل: تبارك و مة، حيشر اهللا األولني واآلخرين يف مقام واحد قال اهللا االقي

)) األولني منذ خلق اهللا الكون إىل أن ينتهي، جيمعهم اهللا تبارك و تعاىل يف  لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم

حىت لو كانوا يف  )) أين ما تكونوا يأت بكم اهللا ((قوله:  ؛هذا اليوم إىل ميقات يوم معلوم وحياسبهم اهللا تعاىل

.                        ، هذا مات يف األرضيف الرب يف األرض نعم، يف الفضاء؟ هذا يف اجلو؟ هذايتصور هذا اجلو؟ 

                       ؟ ...كان معلقا يف اجلو ال ينزل األرض وال  يقولون شيخ بأن اإلنسان إذا خرج عن اجلاذبية الطالب:

  أيه لكن هل ميوت يف هذا املكان؟ الشيخ:

  هواءما يف   الطالب:

  ميوت؟نقول هل فيها  هأي الشيخ:

  ميوت الطالب:

هنا  ؟ تقدمي املعمول)) فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ((لكن قوله تعاىل:  ،...فلو بقي حيا  الشيخ:

، وأنه ما ميكن ميوت أحد معلقا يف يف األرض عروف أنه يدل على احلصر فظاهره يدل أنه ال ميوت اإلنسان إالامل

  .  اهلواء وال بد أن يقرب

  ؟الرجل الذي قال ألوالده احرقوينحريق  الطالب:

  ه يف البحر، البحر من األرضمو روين يف اليم ر ذهذا قال  الشيخ:

  اجلو ما هو من األرض؟ الطالب:



ألرض؟ أيه لفوق ؟ يرجع نزل، بس مشكلتنا اآلن لو ماتوا أن يكون يف األرض نفسها ي أي لكن البد  الشيخ:

  )) بكم اهللا أين ما تكونوا يأت (( ؛هذا هو الظاهر

  الذي ميوت على القمر؟الطالب:

  أظن هذا ما يصري هذا ما يصري  الشيخ:

  األرض ؟مثل ولكن القمر كرة  الطالب:

  . ال ال القمر قمر واألرض أرض  الشيخ:

  .....؟:أين شرطيةالطالب

   ....مجيعا  أين شرطية وما زائدةالشيخ:

قدم على  )) على كل شيء ((وقوله:  )) إن اهللا ((مجلة مؤكدة بإن  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((وقوله: 

عامله وهو قدير،إلفادة العموم هنا يعين أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يعجزه شيء سبحانه 

ان وما ك القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عجز الفاعل بدون عجز لقوله تعاىل: (( )) قدير ((وقوله:  ؛وتعاىل

كان اهللا ليعجزه  )) شف العلة وما وال في األرض إنه كان عليما قديرااهللا ليعجزه من شيء في السموات 

 إن اهللا على كل شيء قدير ((طيب إذا  ؛من عدم قدرته فاعل أوالجهل من والعجز إما  ؛ملاذا؟ ألنه عليم قدير

كن ا الفاعل من الفعل بدون عجز، هذا فالقدرة إذا صفة يتم ؛ما معىن القدير؟ هو الفاعل بدون عجز ))

الفعل بدون من الفرق بينها وبني القوة؟ الفرق بينها وبني القوة أو هي مبعىن القوة؟  القدرة هي أن يتمكن  ؛القدرة

فأراد أن  ،مثال ذلك يتضح املقام: رجل قلنا له امحل هذا احلجر ؛لفعل بدون ضعفمن اوالقوة أن يتمكن  ،عجز

؟ اندفع عنهالرجل الثاين قلنا امحله فحمله لكن بضعف  ؛؟ القدرة زين اآلن سقط عنها الذي م ؛حيمله عجز

ألن كل قوي فهو  ص؛؟ فإذا كل قوي فهو قادر فالقوة أخ محله كأنه ريشة هذا قوة مع القدرة نعم :ثلالثا ؛القوة

فإنه يقال للحديد قوي وال يقال له  ؛لكنها تفرتق عنها بأن القدرة ختتص بذي الشعور، والقوة ال ختتص به ؛قادر

لكن القدرة ختتص بذي الشعور واإلرادة  ؛إذا فالقوة أكمل من القدرة فيمن يتصف بالقدرة ؟أليس كذلك ،قادر

هل اهللا يوصف بالقدرة فقط  نعم؛ والقوة ال ختتص. بدليل أنك تقول احلديد قوي وال تقول احلديد قادر، واضح؟

ويف عدة آيات من القرآن الكرمي وصف اهللا نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعاىل  ؛درة والقوةأو بالقدرة والقوة ؟ بالق

اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم أما اآلدمي فإنه عاجز ضعيف ((  ؛قوي قدير

تعاىل (( ضعف وكذلك العجز كما قال اهللا الضعف ومنتهاه الفأصل اإلنسان  )) ضعفا وشيباقوة جعل من بعد 

  ))  واهللا على كل شيء قدير قال: (())  ال يقدرون على شيء مما كسبوا



 :أوال ؛قلنا إن هذا ال ينبغيو  ؛فيقول إن اهللا على ما يشاء قدير ؛تقدم أننا نبهنا على كلمة يقوهلا بعض الناس  

ألنه قد يفهم منه ختصيص القدرة فيما يشاء اهللا دون ما مل يشأ،  :وثانيا ؛النص مطلق ،ألنه خالف إطالق النص

قدرية الذين المذهب املعتزلة  وثالثا: أنه يفهم ؛يشأ، قادر على هذا وهذا الواهللا قادر على ما يشاء وعلى ما 

وهلذا  ؛عليها هو غري قادر عليها، ال يشاء أفعال العبد فهو غري قادرفقالوا إن اهللا عزوجل ال يشاء أفعال العبد 

أما إذا جاءت القدرة مضافة إىل فعل معني  )) واهللا على كل شيء قدير ((ينبغي أن نطلق ما أطلق اهللا لنفسه، 

))  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير كما يف قوله تعاىل: ((  ال بأس أن تقيد باملشيئة فال بأس أن تقيد باملشيئة،

فهو قدير شاء أم مل يشأ نعم؟ قدير على الشيء شاءه أم مل  ؛على القدرة يعلى اجلمع ما ه ةفإن إذا يشاء عائد

إني ( ومنه يف احلديث قصة الرجل الذي أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل فقال  ؛شيئةبامللكن مجعهم ما يقع إال  ه؛يشأ

فاعل الدال على قدير، أتى باسم ال :ومل يقل ،قادر :وهلذا قال ؛ألنه يتكلم عن فعل معني ) على ما أشاء قادر

  ا القدرة نعم. ن الصفة املشبهة الدال على االتصاف وقوع الفعل دو 

)) اهللا اكرب ما أعظم هذا  ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحراممث قال اهللا تعاىل: ((         

وم من حيث قريب، من حرف جر وحيث مضم )) ومن حيث خرجت ((وهلذا أكده اهللا عدة مرات  ؛احلدث

  )) من الليل (())  ومن الليل فتهجد به نافلة لك ر جتر قال اهللا تعاىل: ((اجلحرف  يفأيش لون هذا؟ والعادة 

ما يتغري قال ابن مالك يف األلفية:  ا مبنية على الضم، واملبين مب حيكمأل؟ ))  من حيث ((كيف هنا قال 

  ينون حيث وإن و 

    " كأين أمس حيث والساكن كمال ال "  ؟ ال ال النص على بناء حيثالشيخ:

  كمالطالب:

إذا من حرف جر وحيث اسم  ؛على الضم ةفحيث مبني "  كأين أمس حيث والساكن كم"  كم  نعم الشيخ: 

يف حمل جر؟ اسم مبين على الضم، ما نقول جمرور ألنه ما جر، اسم مبين على  على الضم جمرور مبن أو اسم مبين

أن يكون للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإما اخلطاب هنا إما  )) ومن حيث خرجت ((طيب  ؛الضم يف حمل جر

يعين قبله، اجعله  )) فول وجهك ((من حيث خرجت أيها اإلنسان  ،يكون لكل من يتأتى خطابه أن 

مىت؟ عند الصالة طبعا عند الصالة، ما هو معىن كل ما خرجت  )) وجهك شطر المسجد الحرام (( ؛مستقبال

من حيث خرجت فول وجهك شطر  (( )) فول وجهك (( ؛ويل الوجه جهة القبلة ما هو هذا معقولالزم ت

ما معىن شطر املسجد؟ أي جهته، جهة  ))شطر المسجد((وقوله:  ؛أي عند الصالة )) المسجد الحرام

ال تشد الرحال إال  (واملسجد احلرام هو املسجد الذي فيه الكعبة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ؛املسجد



 صدوكم عن المسجد الحرام و هم الذين كفروا  ) بل لقوله تعاىل: (( إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام

  .))والهدي معكوفا أن يبلغ محله

  ؟ املراد )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((وقوله:    

  جهة الطالب:

ولذلك كان  ؛ووصف باحلرام الحرتامه وتعظيمه ؛احلراماملسجد كيف جهة؟ شطر معىن جهة نعم، جهة    الشيخ:

هذا املسجد حمرتما معظما حىت ما حوله صار حمرتما معظما، البلد آمن حىت األشجار اليت ال إحساس هلا آمنة يف 

كل ) أو يقطع شجره اد شوكهضأو يع اخاله ىتلخيأن ( وهلذا حرم النيب عليه الصالة والسالم  ؛هذا املكان

   املكان .ذلك الحرتام هذا 

                                                      ؟  ورد للوجهة حيث )) من حيث خرجت (( :قوله الطالب: 

  أي مكان خترج حىت يف الرب يف البحر إذا خرجت يف أي مكانيعين حيث خرجت  الشيخ:

  ملاذا مل يقل فول وجهك الكعبة؟ الطالب:

وهو يف احلقيقة إذا  ؛عني الكعبةليصلي أي ألن املسجد احلرام فيه الكعبة واإلنسان البعيد ما ميكن أن   الشيخ:

هي الكعبة، أين  ألن الكعبة يف املسجد فمن توىل املسجد متاما، فطبعا املسجد مركزه :قال قائل هذا اإليراد نقول

  إىل الكعبة .  تنصبما كنت فإنك 

  ؟اإليرادما معىن  الطالب:

  قال شطر املسجد احلرام؟ نقول ألن الكعبة فيه.بل يقول ملاذا مل يقل فول وجهك الكعبة  اإليراد  الشيخ: 

  .......؟. الطالب:

املسجد فقلب املسجد هي  بوقلنا إنك إذا اجتهت إىل قل اتسعت دائرتهأي نعم لكن إذا قلنا إن   الشيخ:

فهل إذا كان  ؛أوسع من الكعبةمعناها لو فرضنا، اآلن ما هو لو فرضنا، الواقع اآلن املسجد  الكعبة ما هو

تجه إىل جزء منه م؟ صحيح أنه  عن يسارهالكعبة  خلى الشمال إىل إذا اجته  اإلنسان من الشمال أو من اجلنوب

   لكنه مل يتجه إىل قلب املسجد ألن قلب املسجد هي الكعبة.

  سجد معناه قلب املسجد؟شطر امل الطالب:

  .احلرام  ، وبعضهم يقول حنو املسجد، تعبري اجلاللني يقول حنو املسجدأي نعم ألن شطره املراد جهته  الشيخ:

  .)) وإنه للحق من ربك ((وقوله: 

  ما املراد بالوجه؟ الطالب:



  املراد بالوجه مجيع البدن لكنه نص على الوجه ألنه أشرف األعضاء.   الشيخ:

 ؛الالم هنا للتوكيد )) وإنه للحق (()) إنه أي توليك شطر املسجد احلرام للحق  وإنه للحق من ربك (( 

قدم لنا أنه مبعىن الشيء الثابت تاحلق  )) للحق ((وقوله:  ؛ؤكدين: إحدامها إن، والثاين: الالمفاجلملة إذا مؤكدة مب

 ؛حقت مبعىن ثبتت ووجبت )) ال يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ((ومنه  ؛تثبأي م قو قألنه حم

وإن كان يف مقام األخبار فاملراد به الصدق، كما  ؛األحكام فاملراد به العدل إن كان يف مقام )) الحق ((فقوله: 

  )) ال مبدل لكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((قال تعاىل: 

 ((ويف قراءة:  )) وما اهللا بغافل عما تعملون (( ؛تقدم الكالم عليه وهذه ربوبية خاصة )) من ربك ((وقوله:  

رب، يف اخلالباء  هادليل أا حجازية ألا دخلت هما هل هي حجازية وال متيمية؟ حجازية، ما في )) عما يعملون

عرب بلغة قريش، الالقرآن الكرمي نزل بلغة  :ولكننا نقول ؛والباء باخلرب متنع أن تكون معلومة حجازية أو متيمية

لو كانت  )) ما هذا بشرا ((لدليل على ذلك أا إذا جاءت مبكان آخر نصبت اخلرب كما يف قوله تعاىل: وا

حجازية.   يف القرآن إذا متت شروطها فإا تعمل عمل ليس "ما"فعلم من ذلك أن  ؛متيمية لقال ما هذا بشر

وقلت لكم فيما سبق أن األوىل أن نقول الباء  ؛كيف نعرب بغافل؟ نعربه فنقول الباء حرف جر زائد للتوكيد

ما  وغافل خرب ؛فنقول الباء للتوكيد ؛يفهم السامع إن يف القرآن ما ليس له معىن ئالللتوكيد فقط ما نقول زائد ل

وقوله:  ؛منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر، وال أحد يقول إنه زائد منصوب بفتحة مقدرة على آخره

واهللا سبحانه وتعاىل نفى الغفلة عن  ؛وعدم الفراغ له هول عن الشيءذغفلة؟ الغفلة الالما معىن  )) بغافل ((

كمال إثبات  فالصفة إذا من الصفات السلبية اليت يراد ا نفيها مع  ؛بذلك كمال علمه ومراقبته يثبتلنفسه 

التاء خطاب ب )) عما تعلمون (( وقوله: ؛ضدها أي لكمال علمه وكمال مراقبته ال يغفل عن مراقبة الناس

فإن  ؛لنيب صلى اهللا عليه وسلما على ااء خطاب ملن؟ هلؤالء الذين اعرتضو بالي )) عما يعملون ((للمسلمني، و

  بل سوف جيازيهم مبا يستحقون. هم؛اهللا تعاىل ليس بغافل عن

  : دائما يا شيخ عما يعلمون عما تعملون الطالب

   . . .وأحيانا بالياء  )) عما يعلمون ((أحيانا  ليس دائما  ال  ال الشيخ: 

  )) الحق من ربك فال تكونن من الممترين ((   

  . )) الحق من ربك ((قوله: ل ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال: أن ما جاء من عند اهللا فهو حق 

  .)) الضاللفماذا بعد الحق إال  ((قوله: ل ؛ومنها: أن ما خالف عما جاء من اهللا فهو باطل



 من ربك ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بذكره بالربوبية اخلاصة

قالوا  ((     وأما اجتمعا يف قوله تعاىل:  ،وقد سبق لنا غري مرة أن ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل عامة وخاصة ))

  )). وهارونآمنا برب العالمين رب موسى 

  .))  فال تكونن من الممترين ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن الشك ينايف اإلميان

. فإن النيب )) فال تكونن من الممترين (( لقوله: ؛ومن فوائدها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه 

  من هؤالء الصنف. ،عليه والصالة والسالم لن يكون من ذلك

 ربك الحق من  ((ألن قوله:  ؛عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتثبيتومن فوئد اآلية: 

يقتضي استمراره على هذا الثبات وال شك أن يف  )) فال تكونن من الممترين ((وقوله:  ؛يقتضي ثباته عليه ))

   هذا من تأييد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتثبيته ما هو ظاهر .

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اهللا جميعا إن اهللا على  مث قال اهللا تعاىل: (( 

  ))  كل شيء قدير

لكن ختتلف  ؛من فوائد هذه اآلية: أن األمم قد ختتلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو اإلسالم

  )) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة لقوله تعاىل: (( ؛املناهج

الناس على كذا فكيف أشذ  : واهللاال يقول ،ومن فوائدها: أن اإلنسان جيب عليه إتباع  احلق وال ينظر إىل غريه

يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة  )) ولكل وجهة ((ألن قوله:  ؛بل جيب عليه أن يتبع احلق أين ما كان ؛عنهم

فالوجهة القدرية معروفة من الناس من يهديه اهللا  ؛ا وجههم  إليه قدراوم ،القدرية يعين ما وجه اهللا إىل العباد شرعا

فال يغرنك اجتاه  ؛ذل فيضل فيكون اجتاهه إىل الباطلومن الناس من خي ؛سبحانه وتعاىل فيكون اجتاهه إىل احلق

ما قلت قبل قليل يشمل الوجهة  نعم؟ ويشمل )) لكل وجهة هو موليها (( غريك إىل الباطل إذا كنت على احلق

الشرعية وهي اختالف الشرائع بينها فال تظن أن اختالف الشريعة اإلسالمية عن غريها معناه أا ليست حقا، 

  فإا حق من اهللا.

  .))  فاستبقوا الخيرات ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: وجوب املسابقة إىل اخلري

فهذه اآلية مما يستدل به  ؛ستباق إىل اخلري ال يكون إال باملبادرة إىل فعلهالاألن  ؛ومنها: األمر يقتضي الفورية 

  لفورية.لعلى أن األمر 

وإن كان بعض الناس يقولون  ؛، دون استبقوا إىل اخلريات)) فاستبقوا الخيرات ((البالغة التامة يف قوله:  :ومنها

ألن استبقوا اخلريات يشمل االستباق إليها واالستباق  ؛وليس بصحيح اآلية ما فيها نزع ؛إا نزع منها حرف جر



 ا؛لخري كن مسابقل فعلك، حىت بنفس لخريل بنفس فعلكحىت ال عىن إذا وصلت إىل اخلري فتقف، املما هو  ؛فيها

ألن املطلوب أن يصل  ؛مل يقل إهدنا إىل الصراط )) إهدنا الصراط المستقيم ((وهذا يشبهه قوله تعاىل: 

ذه مثلها وإن كان بعض املفسرين ه )) إهدنا الصراط المستقيم ((وهلذا قال:  ؛الصراط ويستمر فيه اإلنسان إىل

   ى إىل أا منصوبة بنزع اخلافض، والتقدير: استبقوا إىل اخلريات، لكنها الصواب أا ليست كذلك .حن

  . )) يأت بكم اهللا جميعا أين ما تكونوا ((قوله: ؛ لمن فوائد اآلية: إحاطة اهللا باخللق أين ما كانوا

يوم مجموع له ذلك  ((قوله تعاىل: ل ؛مةاألن اإلتيان باجلمع مىت يكون؟ يوم القي ؛ومنها: اإلشارة إىل البعث

  .))  دو هالناس وذلك يوم مش

وأا شاملة لكل شيء، وقد قال  )) إن اهللا على كل شيء قدير (( ؛ومن فوائد اآلية: إثبات قدرة اهللا عزوجل

   .))  في األرض إنه كان عليما قديرا وما كان اهللا ليعجزه شيء في السموات وال ((اهللا تعاىل: 

  نعم؟  )) ومن حيث خرجت ((مث قال: 

  هل يستفاد من ...؟ الطالب:

قد حيتجون  )) موالها ((ففيها قراءة هو  )) موالها ((وهو  )) موليها (( :أي نعم قد يستفاد على قراءة الشيخ:

 :وعلى قراءة ؛واضح أن الفاعل هو اإلنسان املتجه ))موليهاهو  ((به لكن ال مانع أن نبحث هذا، على قراءة 

أنه ب ممعناه أن اهللا هو الذي واله، وليس فيه دليل على مذهب اجلربية، يعين ليس فيه دليل هل )) هو موالها ((

فتشمل  الوجهة الشرعية  )) موليها ((أما على  ؛موالها الوجهة الشرعية، املراد ا الوجهة الشرعيةألن املراد  ؛حق

وقد تكون  ؛فإا إمنا يراد ا الوجهة الشرعية ،يعين موال إياها موجها إليها )) موالها ((أما  ؛والوجهة القدرية

زاغ اهللا أحينما زاغ، إذا زاغ عن احلق ف اإياه هيوليفيكون اهللا سبحانه وتعاىل  ؛أيضا للوجهة القدرية وال مانع

  قلوم.

  ؟ )) فاستبقوا الخيرات (( الطالب:

   أي نعم حىت ما فيها دليل ما فيها دليل أصال. الشيخ: 

  ما يستفاد...قرأنا هذا نعم  )) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ((قال: 

         من حيث (( لقوله:  ؛وجوب التوجه إىل املسجد احلرام أين ما كان اإلنسان يستفاد من هذه اآلية: 

  .))  خرجت

فاألمور اهلامة وهذا أمر هام   ؛ودفع املعارضة فيه ،ومن وفوائدها أيضا: أن األمر اهلام يكرر لتثبيته، والتثبيت عليه  

نسأل ـ وهلذا ارتد من ارتد من الناس  ؛كون املسلمني ينقلون من وجهة إىل وجهة للقبلة أمر هام له شأن عظيم



أحد يعارض  الدفع املعارضة حىت  ،فيكرر ألمور ثالثة وهي: تثبيته، والتثبيت عليه ،ودفع املعارضة ـ؛ اهللا العافية

  .)) فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛  ((م جيب الثبوت عليهكناه أنه أمر ثابت حمإذا كلما كرر معألنه 

  )) . المسجد الحرام ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: إثبات حرمة املسجد احلرام 

 )) وإنه للحق من ربك ((لقوله:  ؛عن اهلوى وأنه ليس صادرا ،ومن فوائدها: أن التوجه إىل  القبلة هو احلق 

  األحقية مؤكدا بإن والالم. فيهفأثبت 

  .))  من ربك ((اصة اخللربوبية باومن فوائد اآلية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل بالنيب عليه الصالة والسالم 

 تعملون بغافل عما  هللا ماو  ((: همن قول اهنأخذ ؛ته خللقهقبتعاىل ومراو  هكمال علم اهللا سبحان  :ومن فوائدها 

  تانقراء )) عما يعملون ((أو  ))


